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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )14(احللقة 

  
  

اهللا  صــلى-ومرحًبــا بكــم يف ســرية نبينــا  ،أيهــا اإلخــوة واألخــوات ســالم اهللا علــيكم ورمحتــه وبركاتــه
  ا األرواح والقلوب. -عز وجل-هذه السرية العطرة اليت يُزكي اهللا  ،-عليه وسلم

خص عادي مل يُوَح إليه، ومل يتشـّرف بعـد أربعون عاًما هو ش -اهللا عليه وسلم صلى- النيبعمر 
يقـول:  -كمـا تقـدم-، وبينمـا هـو يف الغـار وكـان يتحنـث فيـه -عـز وجـل-ن يكون رسـول اهللا أب
  فقال: اقرأ. -السالمعليه -ففجأين جربيل «

  ».اهللا عليه وسلم: ما أنا بقارئ صلى- النيبفقال 
يلتقـي مبلـك مـن مالئكـة  -اهللا عليـه وسـلم صـلى- يبالنـاآلن فيها فزع، وفيها خوف، وألمل مـرة 

، ليس إنكارًا، أو أنين ال أريـد أن أقـرأ؛ وإمنـا »ما أنا بقارئ«وهو جربيل، فقال:  -عز وجل-اهللا 
  كان أميا ال يقرأ وال يكتب.  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبهو بيان لواقع احلال، ألن 

اهللا عليـه  صـلى- النـيب دكـاحـىت   -فغتـين، ويف روايـة: فخنقـينروايـة:  يفو -فأخذين فغطين «قال: 
  أن يهلك، مث أرسله. -وسلم

  قال: اقرأ.
  قلُت: ما أنا بقارئ.

  فأخذين فغطين الثانية مث أرسلين، قال: اقرأ.
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  قلت: ما أنا بقارئ.
  ]».1﴾ [العلق:  َلقَ خَ  الِذي رَبكَ  بِاْسمِ  اقْـَرأْ فأخذين فغطين الثالثة، مث أرسلين، مث قال: ﴿

اآلن الــدنيا بــدأ تتجــدد، هنــا مــن هــذه اللحظــات هــو تارخينــا، وهــذه هــي حياتنــا، وــذا الــوحي 
السـتمر  -اهللا عليـه وسـلم صـلى-، قبـل هـذه اللحظـة لـو مل يُبَعـث حممـد -عـز وجـل-أنقذنا اهللا 

 َخلَـقَ  الـِذي رَبـكَ  بِاْسـمِ  اقْــَرأْ ﴿ الناسيف عبادة األوثان واألصنام، هنا بداية جديدة حلياة  الناس
ـــقَ ) 1( ْنَســـانَ  َخَل ـــنْ  اْإلِ ـــقٍ  ِم ـــَرأْ ) 2( َعَل ـــاْلَقَلمِ  َعلـــمَ  الـــِذي) 3( اْألَْكـــَرمُ  َورَبـــكَ  اقْـ  َعلـــمَ ) 4( ِب

ْنَسانَ    ].5 -1 ﴾ [العلق يـَْعَلمْ  َلمْ  َما اْإلِ
  مث ذهب جربيل.

دجيــة بنــت ه الــربة الكرميــة الرحــوم الــرؤوف وهــي خإىل زوجتــ -اهللا عليــه وســلم صــلى-عــاد حممــد 
  قالت: يا ابن عم ما لك؟ ،تى إليها يرجف فؤادهأ ،خويلد

  مبا حدث. -اهللا عليه وسلم صلى- النيبفأخربها 
  ماذا قالت؟

  واهللا ال خيزيك اهللا أبًدا. ،قالت له: يا ابن عم ،هنا دور املرأة ومكانتها ومنزلتها
ألـم  ،بالشـخص هـم أهـل بيتـه النـاسوأعـرف  ،زوجها -اهللا عليه وسلم صلى- النيبهي تعرف 

قالـت: واهللا ال خيزيـك  ،يرونه يف حالتـه الطبيعيـة وقـد نـزع اجللبـاب الـذي قـد يرتديـه أمـام اآلخـرين
 ،وتعطي املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني على النوائب ،وحتمل الكل  ،إنك تصل الرحم ،اهللا أبًدا

  هللا ال خيزيك اهللا أبًدا.وا
ملا جلس مـع ورقـة بـن نوفـل  ،وذهبت به إىل ورقة بن نوفل -اهللا عليه وسلم صلى- النيبأخذت 

  قال له: يا ابن أخي ماذا ترى؟
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  وجيد يف اإلجنيل أن نبيا سيُبَعث آخر الزمان من العرب. ،وكان ورقة بن نوفل قد تنصر
  قال له: يا ابن أخي ماذا ترى؟

-قــال: هــذا النــاموس  ،فقـال ورقــة وهــو يتعجــب ،مبــا رأى -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبخربه فـأ
ــالمواســم جربيــل عليــه  يــا ليتــين كنــت فيهــا  ،الــذي أنــزل علــى موســى -يف اإلجنيــل "النــاموس الس

  جزًعا إذ ُخيرجك قومك.
  .»قال: أَو ُخمرجي هم؟!
منـا ذكـر لـه هـذا ألن أعظـم أمـر ُيصـيب اإلنسـان هـو يقـول السـهيلي: "وإ ،أمر عظيم على النفس

  أن يُبَعد عن أرضه وعن أهله".
  .»أَو َخمرجي هم؟!«قال: 

املوقفان كان هلما األثـر العظـيم  نهذا ،ما جاء أحد مبثل ما جئت به إال أخرجه قومه ،قال: نعم
  اهللا عليه وسلم: صلى- النيبيف حياة 

  اهللا عليه وسلم. صلى- يبالن موقف خدجية اليت ثبتت  -
  وأمره أن يستعد ملا سيأيت. -اهللا عليه وسلم صلى- النيبوموقف ورقة الذي أيًضا ثبت  -

اهللا عليـه وسـلم: إن ُرمـَت أن تـدعو  صـلى- النيبهج نوهلذا نقول للدعاة مجيًعا ومن يسري على م
علـيهم -ما سلك أحـد طريـق األنبيـاء  ،لفإنك تروم احملا ،وال يصيبك سوء -جل وعال-إىل اهللا 
حـىت قـال بعـض العلمـاء: إذا مل ُتَصـب فلـديك خلـل؛ ، إال وأصـيب مبـا أصـابوا -السـالمو  الصالة

  وا يف دينهم.لُ أصيبوا وابتُـ  -السالمو  الصالةعليهم -وهم األنبياء  الناسألن أعظم 
ــا أو مصــلًحا أصــيب  ،اةيقــول لــك: االبــتالء ال يصــيب إال العصــ النــاسألن بعــض 

ً
فــإذا رأوا عامل

  ؛ وهذا خلل.-جل وعال-قالوا: هذا دليل على ضعف عالقته باهللا 
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مث األمثــل  -هــم النــاسأعظــم -بــالًء األنبيــاء  النــاسأشــد «اهللا عليــه وســلم:  صــلى- النــيبيقــول 
وإن كـان يف دينـه ضـعف  ،فإن كان يف دينه صالبة زاد بـالؤه ،يُبتلى املرء على قدر دينه ،فاألمثل

  .»ضعف بالؤه
  طيب النتيجة؟

تكفـري مـن  ،»فما يزال البالء باملؤمن حىت يدعـه ميشـي علـى األرض وليسـت عليـه خطيئـة«قال: 
  جل وعال.-اهللا 
رَُكــوا َأنْ  النــاس َأَحِســبَ ) 1( الــم﴿  ِذينَ الــ فـَتَـنــا َوَلَقــدْ ) 2( يـُْفتَـنُــونَ  َال  َوُهــمْ  آَمنــا يـَُقولُــوا َأنْ  يـُتـْ
َليَـْعَلَمن  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ    ].3 -1 [العنكبوت ﴾اْلَكاِذبِينَ  َولَيَـْعَلَمن  َصَدُقوا الِذينَ  اللهُ  فـَ

بعد نزول هذا الوحي؛ انقطع الوحي عن  ،ذه املرحلة -اهللا عليه وسلم صلى- النيبإذن بدأ 
ويف بعض الروايات يصعد  ، يرى شيًئافكان يصعد إىل الغار فال ،-اهللا عليه وسلم صلى- النيب

وليست  ،وليست سنوات كما يذكر البعض-وبعد مضي أيام  ،إىل أعلى اجلبال فال يرى شيًئا
انقطع الوحي  -أو كما ذكر املباركفوري أا عشرة أيام ،أشهر؛ بل الصحيح إما أا أربعون يوًما

بينما أنا يف الطريق رفعت «: السالمو  الصالةعليه -يقول  ،-اهللا عليه وسلم صلى- النيبعن 
- النيبفأغشَي على  ،»بصري إىل السماء فإذا امللك الذي أتاين يف الغار جيلس على كرسي

ثـرُ  أَيـَها يَا﴿ جل وعال:-فنزل عليه قول اهللا  ،-اهللا عليه وسلم صلى فَأَْنِذرْ  ُقمْ ) 1( اْلُمد﴾ 
  .]2، 1 [املدثر

ثـرُ  أَيـَها يَا﴿اهللا عليه وسلم:  صلى-النبوة والرسالة للنيب اآلن بداية  فَأَْنِذرْ  ُقمْ ) 1( اْلُمد﴾  

  جل وعال.-لنبيه أن يبدأ بدعوته إىل اهللا  -جل وعال-هذا أمر من اهللا  ،
  حىت يف خاصة نفسك. ،]4، 3[املدثر  ﴾َفَطهرْ  َوثَِياَبكَ ) 3( َفَكبـرْ  َورَبكَ ﴿قال: 
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وهجرها: تركها وأهلها والرباءة منها  ،الرجز هي: األصنام ،]5: [املدثر ﴾فَاْهُجرْ  الرْجزَ وَ ﴿ قال:
  وأهلها.

وبـدأت اآليـات تنـزل تباًعـا  ،قاَل، عنـد ذلـك تتـابع الـوحي ومحـي -سبحانه وتعاىل-كما أمر اهللا 
  اهللا عليه وسلم. صلى- النيبعلى 

هنــا تُـذكر قصــة هــي موجــودة يف صــحيح  -الســالمو  الةالصــعليـه - النــيبقبـل أن ننتقــل إىل دعــوة 
أمـا  ،مـا ُروَي بالسـنِد يف صـحيح البخـاري فهـو مقطـوع بصـحته ،لكنهـا مل تُـرَو بالسـند ،البخاري

  وقد يكون غري ذلك. ا فقد يكون صحيًحاما ُروَي بالغً 
كـان يـرتدد   -عليـه وسـلماهللا  صـلى- النـيبأن  -واملنقطع من قبيل الضـعيف ،وهو منقطع-فُروَي 

  على رؤوس اجلبال وشواهقها يُريد أن يُلقي بنفسه ألنه ينتظر الوحي وما أتاه!
  وثانية وثالثة. ،إنك رسول اهللا ،فيتبدى له جربيل ويقول: يا حممد

فاألنبياء معصـومون  ،ألا تنايف العصمة -اهللا عليه وسلم صلى- النيبوهذه الرواية ال تصح عن 
ومـــن أعظـــم الكبـــائر هـــو قتـــل  ،وال جيـــوز لنـــيب أن يـــأيت كبـــرية ،بـــائر بعـــد أن يُـــوحى إلـــيهممـــن الك
  نفسه للقتل؟! -اهللا عليه وسلم صلى- النيبفكيف يُعرض  ،النفس
أمور هي أعظـم مـن هـذا  -كما سيأيت-مر يف تاريخ حياته  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبمث إن 

وهلــذا يـأيت املستشــرقون فيطعنــون يف  ،ــذا األمـر -اهللا عليـه وســلم صــلى- النـيباملوقـف ومل يُفكــر 
وهـذا اخلـرب ال صـحة لـه  ،كاد ينتحـر  -السالمو  الصالةعليه - بأنه -اهللا عليه وسلم صلى- النيب

  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل - عن نبينا
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بورقة بن نوفـل وقـول املستشـرقني أن  - عليه وسلماهللا صلى- النيباخلرب الثاين: ما يتعلق باتصال 
وقــد مت  ،أخــذ هــذا الــدين وهــذا الــوحي مــن اليهــود ومــن النصــارى -الســالمو  الصــالةعليــه - النــيب

  .السالمو  الصالةعلى نبينا أفضل -الرد على هذه الفرية 
استمرت  ،بدأت يف البداية دعوة سريةلكنها  ،بالدعوة إىل اهللا -اهللا عليه وسلم صلى- النيببدأ 

ـــًدا أول  ،هــذه الـــدعوة لــثالث ســـنوات َمــن آمـــن علــى اإلطـــالق وشــهد أن ال إلـــه إال اهللا وأن حمم
  رضي اهللا عنها.-رسول اهللا هي زوجته خدجية 

  َمن آمن على اإلطالق؟أول فإذا قيل: َمن 
  وغريهم. من الرجال والنساء والصبيان ،فهي خدجية رضي اهللا عنها

  رضي اهللا عنه وأرضاه.-َمن آمن من الرجال: أبو بكر الصديق أول و 
إال  ،ما عرضت األمر علـى أحـد إال كـان لـه فيـه تـردٌد ونظـر«اهللا عليه وسلم:  صلى- النيبيقول 

بــل مباشــرة قــال: أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــًدا  ؛»فمــا تــردد وال نظــر ،مــا كــان مــن أيب بكــر
  .هللارسول ا

رضـي -وهلذا يُقال: لو ُوضع إميان األمـة يف ِكفـة وإميـان أيب بكـر يف ِكفـة ملـال ـن إميـان أيب بكـر 
  اهللا عنه وأرضاه.

ولكــن كمــا قــال  ،وهلــذا تتعجــب ممــن يطعنــون يف حياتــه ويف ســريته ويف مســرية هــذا الرجــل العظــيم
أرادوا أن يطعنــوا يف صــاحب  -وعمــرالــذين يطعنــون يف أيب بكــر -اإلمــام مالــك: "أولئــك أقــوام 

  رضي اهللا عنهم".-الشريعة فلم جيدوا إال أن يطعنوا يف أصحابه 
  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "قيل لليهود: َمن خريكم؟

  قالوا: أصحاب موسى.
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  وقيل للنصارى: َمن خريكم؟
  قالوا: حواريو عيسى.

  وقيل للرافضة: َمن شركم؟
  هللا عليه وسلم".ا صلى-قالوا: أصحاب حممد 

على دينه: الصحايب اجلليل  -اهللا عليه وسلم صلى-أيًضا من هؤالء الذين أسلموا وتابعوا حممًدا 
جـل - وكـان مـن رمحـة اهللا ،َمـن آمـن مـن الصـبيانأول وهـو  -رضي اهللا عنه-علي بن أيب طالب 

كـان عمـه أبـو طالـب   ،-ليـه وسـلماهللا ع صـلى- النـيبذا الغالم املعلم أنه ترىب يف كنـف  -وعال
ــه العبــاس:  -الســالمو  الصــالةعليــه - النــيبفقــال  ،ولكنــه قليــل املــال لذا عيــا أال نــذهب إىل «لعم

  .»أخيك فنأخذ بعًضا من ولده لنخفف عنه؟
  بن أيب طالب. علي  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبوأخذ  ،رَ فأخذ العباُس جعف

  وايل: زيد بن حارثة.َمن آمن من املأول و 
ــــالةعليــــه -هــــم احمليطــــون بــــه  -اهللا عليــــه وســــلم صــــلى- النيبَمــــن آمــــن بــــأول وهنــــا وقفــــة:  الص 

ــالمو  ــاسوهــم أعــرف  ،-الســاسوأعــرف  ،بــه النــيبفلــو مل يكــن  ،بأخالقــه النى- الناهللا عليــه  صــل
أول لكــنهم هــم  ،إليــه النــاس مــن ينفــر مــن دعوتــه هــم أقــربأول صــادقًا يف دعوتــه لكــان  -وســلم

  اهللا عليه وسلم. صلى- النيبمن بادر إىل هذا الدين العظيم الذي أتى به 
عز وجل مبنـه وكرمـه أن جيعلنـا وإيـاكم مـن اهلـداة املهتـدين، وأن خيـتم لنـا ولكـم خبامتـة -أسأل اهللا 

 وســلم وبــارك علــى نبينــا حممــد اهللا صــلىالســعادة، وأن جيعلنــا ممــن يســتمع القــول فيتبــع أحســنه، و 
  وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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